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    Geslaagd Open Huis

   Aedes benchmark: een prachtige 8

    Delicatessenwinkel Soy Beso 



Uitblinken in bescheidenheid

Eens per 4 jaar komt er bij woningcorporaties een bureau langs dat 
controleert of men met de goede dingen bezig is en of die dingen 
dan ook goed worden gedaan. Zo’n controle of onderzoek heet in 
moeilijke woorden ‘een maatschappelijke visitatie’. Dit jaar was het bij 
Woningstichting Weststellingwerf weer zo ver. Er werd teruggekeken  
op de periode 2018 tot en met 2021.  
 

   Zo’n onderzoek eindigt met een rapport. In dat rapport wordt 
een oordeel gegeven over je prestaties. Dat gaat met rapport-
cijfers, zoals we die (vroeger) op school kenden: van 1 tot 10, 
waarbij 1 het laagst is en 10 het hoogst. Het onderzoek begint 
met het aanleveren van heel veel informatie door de corporatie en 
met het invullen van vragenlijsten. Daarin kun je aangeven hoe je 
zelf vindt dat je het gedaan hebt. Eén van de vragen was: ‘Waar 
blink je als corporatie in uit?’ Tsja …., zo’n vraag vertalen wij dan 
al snel in: ‘Waar zijn we de beste in, waar presteren we beter 
dan alle anderen?’ Onze conclusie was dat er op alle vlakken wel 
anderen zijn die het beter doen. Dus we schreven op: ‘Eigenlijk 
blinken we nergens in uit.’ 
Waarmee we dus direct aanga-
ven dat we geen recht hadden 
op een handvol 10’en in het 
eindrapport.

Maar enfin, de commissie gaat aan de slag, bestudeert alle 
aangeleverde documenten, stelt daar vragen over aan onze 
ondernemingsraad, aan het managementteam, de Raad van 
Commissarissen, de senior medewerkers en de bestuurder. 
Vervolgens spreken ze met mensen van de gemeente, de huur-
dersorganisatie, collega-corporaties en plaatselijk belangen van 
enkele dorpen …. en uiteindelijk is daar dan de eerste versie van 
het rapport. Met (voorlopige!) cijfers voor onze prestaties die 

variëren van ruim voldoende tot goed. De commissie oordeelde 
zelfs dat we wel degelijk ergens in uitblinken: ‘Deze corpora-
tie blinkt uit in bescheidenheid’. Daar scoor je natuurlijk geen 
punten mee, maar leuk is het wel!

Aedes, de koepelorganisatie voor woningcorporaties, houdt elk 
jaar een vergelijkend onderzoek. Dat noemen ze ‘de Aedes-
benchmark’. Prestaties van corporaties worden daarin met el-
kaar vergeleken: hoe tevreden zijn huurders, gaat de corporatie 
een beetje zuinig met geld om en hoe zit het met de kwaliteit, de 
energieprestaties en met de huurprijzen van de woningen? De 

resultaten van dit jaar zijn bekend, ver-
derop in dit blad leest u daar meer over. 
Maar laat ik hier dan één keer niet be-
scheiden zijn: van de Friese corporaties 
die meedoen aan de benchmark zijn wij 
de enige die op alle prestatievelden een 

top 3-positie scoort! Dan weet u dat even ….

Ik wens u veel plezier met deze Wooninfo en bovenal fijne 
kerstdagen en een feestelijk en gezond begin van 2023.

Met vriendelijke groet,
Sake Lageveen 
directeurbestuurder

i n h o u d

Ook dit jaar hebben we het onderhouds-
overzicht 2023 los bij deze Wooninfo gedaan. 
Daarin ziet u precies wat we aan onderhoud 
hebben ingepland voor komend jaar. En aan 
welke woningen. Misschien zit uw woning er 
ook wel bij. Is dat zo? Dan hoort u later nog 
wanneer uw huis precies aan de beurt is. 

Op de laatste pagina’s het verhaal over 
Delicatessen winkel Soy Beso. Met 
allerlei lekkernijen. Heerlijk voor de 
decembermaand. Gaat u er eens kijken en 
neem dan de bon mee! 

   Alweer de laatste Wooninfo van dit jaar. 
Ook deze keer hebben we weer van alles te 
vertellen.

Lees bijvoorbeeld de interviews met 
mevrouw De Graaf en mevrouw Jonkers-Pit. 
Zij huren al heel veel jaren een woning van de 
Woningstichting. Wij vonden dat zij hiervoor 
een plek in deze Wooninfo verdienden. En 
natuurlijk een bloemetje van onze directeur-
bestuurder Sake Lageveen. 
Kent u ook zo’n trouwe huurder met een 
bijzonder verhaal? Lees op pagina 4 hoe u 
deze huurder aanmeldt. 
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COLOFON
Woningstichting Weststellingwerf
Keiweg 14, 8471 cz  Wolvega

T  0561  61 38 15

E  info@wstweststellingwerf.nl 

www.wstweststellingwerf.nl

Openingstijden kantoor
maandag t/m donderdag

8.00 tot 13.00 uur

vrijdag  8.00 tot 12.00 uur

‘s Middags open op afspraak.

Klachten m.b.t. de woning
Bij voorkeur melden via 

www.wstweststellingwerf.nl.

Of bel 0561 61 38 15: ‘s ochtends tussen

 8.00 en 10.00 uur

(tel.nr is voor spoedeisende klachten altijd 

bereikbaar).

Redactie
Woningstichting Weststellingwerf 

Aansprekend verhaal 

Grafische Vormgeving + Fotografie 
Beeldende Zaken 

fotografie Omslag, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19.

Fijne feestdagen gewenst en alvast een goed begin van het nieuwe jaar!

‘Deze corporatie blinkt uit in bescheidenheid’. 
Daar scoor je natuurlijk geen punten mee, 

maar leuk is het wel!
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Huurders in het zonnetje
De huurders in deze Wooninfo huren al heel veel jaren een woning van de woningstichting. 

Wij vonden dat zij hiervoor wel een bloemetje en een plek in deze Wooninfo verdienden.

Kent u ook zo’n huurder met een bijzonder verhaal?  En vindt u dat deze ook een bos bloe-

men en een plek verdient in deze Wooninfo? Laat dit ons dan weten. U kunt hiervoor een 

e-mail sturen naar info@wstweststellingwerf.nl. Graag met een korte uitleg waarom u 

deze huurder in het zonnetje wilt laten zetten.

   ‘Mijn hele leven woon ik al in Wolvega. Ik ben in 1927 vlak-
bij de brug over de Linde geboren. Mijn vader was opzichter bij  
It Fryske Gea. Hij beheerde de stukken natuur in de Lindevallei. 
Daarnaast was hij binnenvisser en molenaar.
In 1945, net na de bevrijding, leerde ik mijn man Roelof kennen. 
Bij het dansen in De Blesse. In september kregen we verkering. 
Een mooie tijd. Mijn werk was thuisnaaister. Ik deed naai- en 
verstelwerk bij mensen thuis. Daar was na de oorlog veel 
behoefte aan.’  

Woningen van Frico
‘Roelof was zolderbaas bij Frico. Na 5 jaar verkering hadden we het 
weleens over trouwen. Frico had woningen voor het personeel. 

Dat was mooi. Want net als nu, was er woningnood. In 1950 
konden we in een woning aan de Willem Lodewijkstraat terecht. 
Tenminste, dat dachten we. Er was alleen een boer uit Waskemeer. 
Die kreeg zo’n last van eczeem, dat hij zijn werk niet meer kon 
doen. Hij had een gezin. Daarom kregen ze voorrang. Toen zijn we 
toch getrouwd en tijdelijk bij mijn ouders ingetrokken. Dat bleef 
niet zonder gevolgen. Al snel was ik zwanger.’
‘Gelukkig kwamen er nieuwe woningen van Frico in de 
Leeuwerikstraat en in de Goudsbloemstraat. Wij eropaf. De 
beide vaders mee. Dit keer was het raak. We kozen een huis 
in de Goudsbloemstraat dat mooi op de zon lag. Onze zoon 
Piet werd geboren. Nog geen maand later, op 3 juli 1951, 
verhuisden we. Later kregen we nog een dochter, Geja.’

Rinske de Graaf (95) huurt al 71 jaar bij Woningstichting Weststellingwerf. Eerst woonde ze in de 

Goudsbloemstraat, die nu Merelstraat heet. Daarna in maar liefst 3 verschillende huizen aan de Dr. Dreeslaan. 

De laatste is een aanleunwoning bij woonzorgcentrum WilgenStede. Daar woont ze nog steeds. 

‘Er is natuurlijk veel
 veranderd in al die jaren’

54
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‘In het begin was de huur 11 gulden per maand. Dat weet ik nog 
precies. Frico betaalde 5 en wij 6. Wat een verschil met nu. Je 
moet wel bedenken dat het weekloon 40 gulden was. En dan 
was Roelof leidinggevende. Hij kreeg zijn loon in het begin in 
een zakje. Zo ging het denk ik ook met de huur. Maar dat weet 
ik niet meer zo goed. Uiteindelijk hebben we er bijna 45 jaar 
gewoond. Met veel plezier. Beide kinderen zijn vanuit dat huis 
getrouwd.’

Dagje ouder
‘Toen we een dagje ouder werden, wilden we dichter bij het 
centrum van het dorp wonen. Mijn schoonouders woonden in 
een seniorenwoning aan de Dr. Dreeslaan. Dat leek ons ook wel 
wat. Alles gelijkvloers. In 1995 kregen we er ook een woning. 
We hadden het net mooi opgeknapt, toen we hoorden dat ze die 
woningen gingen afbreken. We schrokken. Dus mijn man naar 
de gemeente. Daar zeiden ze: ‘maak je maar niet druk. Die staan 
er nog wel 10 jaar’. 

‘Uiteindelijk moesten we toch uit de woning. Maar mijn man 
was net ziek geworden. Dat was heel vervelend. Toen hebben 
we met de woningstichting gepraat. Iets verderop bleven er 
eerst nog drie rijtjes van dezelfde woningen staan. Daarin kwam 
een net huisje vrij. In 2007 zijn we daarnaartoe verhuisd. Twee 
jaar later is mijn man overleden.’ 

‘Op een gegeven moment kreeg ik bericht dat ook deze woning 
ging verdwijnen. Ik wilde graag naar een aanleunwoning. Dat 
is uiteindelijk gelukt. In 2013 ben ik verhuisd naar deze woning 
bij woonzorgcentrum WilgenStede. Ik vond het meteen heel 
gezellig. Ik liep zo binnendoor naar het zorgcentrum. Daar ging 
ik koffiedrinken, of naar de bingo. Ook ging ik daar altijd naar de 
kapper. Toen kwam corona en kon dat allemaal niet meer. Dat 
snap ik. Ik vond het wel heel moeilijk. Nu de maatregelen weer 
soepeler zijn, mag het nog steeds niet. Daar heb ik echt last van. 
Het is toch niet voor niets een aanleunwoning?’

‘Er is natuurlijk veel veranderd in al die jaren. Ik heb alweer mijn 
tweede iPad. Eerst wilde ik niet, maar het is toch handig. Zo 
heb ik leuk contact met de 6 kleinkinderen. Ik heb zelfs al 10 
achterkleinkinderen. Geweldig toch?’

Voormalige huisjes aan de Dreeslaan

   ‘We woonden er met z’n dertienen. Met 10 dochters en  
1 zoon. We hadden 4 slaapkamers en ook nog een grote 
vliering. Tja, paste het? We maakten het passend. Het was druk, 
maar gezellig. Dat moet ook, vind ik. Je moet er zelf wat van 
maken.’

‘Mijn man was magazijnmeester. En ik werkte er ook nog wel 
naast. Ik hielp kennissen met de vleeswaren. Van jongs af aan 
waren we al druk bezig. Dus we waren het gewend.Ik had altijd 
wel wat omhanden. Ik was veel bezig met bloemen en met 
plantjes stekken. Het was vroeger wel veel gezelliger op de 
buurt. De mensen zijn nu meer op zichzelf. Vroeger woonden er 
een heleboel kinderen. Ze noemden me allemaal oma.’ 

‘Ik heb zelf ook een heel stel kleinkinderen, wel 26. En al 11 
achterkleinkinderen. De meesten wonen in Wolvega. Dat is 
wel gezellig. Op het moment kan ik weinig. Dat is wel jammer. 
Ik ben flink ziek geweest en net weer uit het ziekenhuis. Dus 

ik mag nog niet veel bezoek. Ik hoop dat het binnenkort weer 
beter gaat. Heel snel zal het denk ik niet gaan. De dokter zei dat 
ik geduld moet hebben.’ 

Pietsje Jonkers-Pit (84) woont al 50 jaar aan de Sprietstraat in Wolvega. In september 1972 kwam ze als eerste 
bewoner in dit huis wonen. Met haar man en 8 kinderen. Aan de Sprietstraat werden nog 3 kinderen geboren. 

Haar man is in 2017 overleden. 

‘Het was druk, maar gezellig’

76
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Telefo

U kon hier van alles zien en doen
Dirk van Best Tegelwerken liet hier bijvoorbeeld enthousiast 
zien hoe je een muurtje metselt. Of hoe tegels ‘geplakt’ 
worden. Natuurlijk kon u dit ook zelf doen. En heeft u de 
warmtebeeldcamera ook uitgeprobeerd? Misschien heeft u de bel 
wel geraakt bij de ‘Kop van Jut’! Wij vonden dat zelf nog best wel 
lastig. Veel bezoekers gingen naar huis met een bijzondere foto 
van zichzelf in een luchtballon. 

Er was ook een informatiemarkt
Daar stonden bijvoorbeeld de brandweer, huurdersvereniging 
De Bewonersraad, de Kwadrantgroep, Bribus Keukens, 
Bouwbedrijf Van Wijnen, Kranendonk Vastgoedonderhoud en 

Feenstra Verwarming. Zij hadden het druk met het beantwoorden 
van vragen van bezoekers. Radio Centraal Weststellingwerf zond 
live muziek en interviews uit vanaf de woningstichting.

Iris Niehaus wint de energiequiz: Gefeliciteerd! 
Tijdens het Open Huis kon u meedoen aan onze energiequiz. 
Daarin werden allerlei vragen gesteld over energie. En hoe je 
hierop kan besparen. Iris Niehaus had de meeste vragen goed. 
Zij heeft deze quiz dus gewonnen. Iris heeft de prijs al gekregen: 
een cheque die recht geeft op een bezoek van de energiecoach. 
Ook mag ze voor € 200 aan energiebesparende producten kopen. 
Van harte gefeliciteerd!

Geslaagd Open Huis 8 oktober
Zaterdag 8 oktober was ons Open Huis. Hier kwamen bijna 350 bezoekers op af. Was u er ook bij? Leuk! 
Dan bent u persoonlijk verwelkomd door directeur-bestuurder Sake Lageveen. Via de kantine, waar koffie 
met wat lekkers klaar stond, kwam u in de werkplaats.

Tijdens het Open Huis konden 
bezoekers hun wens in de 
‘wensboom’ hangen
Het leek ons leuk om een van 
deze wensen uit te laten komen. 
Voorwaarde was alleen wel dat 
het een wens was die een buurt 
of straat veiliger, schoner, mooier 
of leuker zou maken. Zo’n wens 
is er tijdens ons Open Huis nog 
niet in gedaan. Maar dat kan nog 
steeds. 

Dus ....

Hang uw idee dan 
in de wensboom
Deze boom staat in ons gebouw aan de Keiweg 14 in 
Wolvega. Of stuur hier over een e-mail over 
naar info@wstweststellingwerf.nl.

Mijn/onze wens:

Naam:

Adres:

E-mail:

Telefoon:

Wie weet wordt uw wens werkelijkheid!

Heeft u een goed idee om
uw buurt veiliger, schoner, 
mooier of leuker te maken?

Of organiseert u een 
activiteit om de 
betrokkenheid tussen 
huurders te stimuleren? 

✁8 98
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Nieuwbouw 
•  Pitrietstraat even huisnummers 2 t/m 28, Noordwolde
Aan de achterkant van deze woningen komt een (eigen) weg. 
Hier kunnen de bewoners hun auto parkeren. Loonbedrijf Huis-
man begint in december met de bestrating van deze weg.

•   Zilverlaan 33 t/m 37a, Wolvega
Eind september hebben de huurders van deze 5 nieuwe woningen 
hun huissleutel gekregen. We wensen hen veel woonplezier!
 

Sloop- en nieuwbouw 
Noordwolde 
•  Pitrietstraat oneven nummers 1 t/m 27 en Nieuwstraat 
even nummers 56 t/m 82
Eind dit jaar halen we het asbest uit deze 28 woningen.  
Begin 2023 slopen we de woningen. We bouwen hier 24 nieuwe 
woningen terug. In beide straten komen dan 3 blokken van  
4 woningen, met in totaal: 
- 8 gezinswoningen met 3 slaapkamers en 
-  16 woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens, ook met  

3 slaapkamers. 
We verwachten dat de woningen vóór de zomervakantie van 
2023 worden opgeleverd.

Aan de achterkant, tussen de Pitrietstraat en de Nieuwstraat in, 
komt een (eigen) weg. Hier kunnen deze bewoners hun auto 
parkeren. 

•  Nieuwstraat 1, 1a en 1b
Begin 2023 verwijderen we het asbest uit deze woningen. 
Daarna slopen we ze. Daarvoor in de plaats komen 3 levens-
loopbestendige woningen. Iedere woning heeft 3 slaapkamers. 
We verwachten dat de woningen vóór de zomervakantie van 
2023 worden opgeleverd.

Voortgang projecten
Hoe ver zijn we met onze sloop- en/of nieuwbouwprojecten?

p r o j e c t e n

Zonnepanelen
Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont in een 
goed onderhouden en betaalbare woning. Daarom  
hebben we, waar dat kan, zonnepanelen op onze  
huurwoningen gelegd. 

Zonnepanelen op woongebouwen
Op de meeste woongebouwen liggen inmiddels zonnepa-
nelen. Waar dat kan. Soms is een dak namelijk niet geschikt 
voor zonnepanelen. Er zijn een paar woongebouwen waar 
we onderzoeken hoe we daar alsnog zonnepanelen kunnen 
plaatsen.  

Zonnepanelen later ingeschakeld
Er zijn 376 woningen waar zonnepanelen op liggen, die 
nog niet zijn ingeschakeld. Dit komt doordat Liander eerst 
het elektriciteitsnetwerk geschikt moest maken. Dat is nu 
klaar. Daar zijn we blij mee.
 

Het bedrijf GD-Solar gaat binnenkort uw zonnepanelen 
inschakelen. Het kost tijd om dat bij iedereen te doen. Zijn 
uw zonnepanelen eind januari 2023 nog niet ingeschakeld? 
Neem dan gerust contact met ons op.

Nog zonnepanelen op 69 woningen
We gaan nog zonnepanelen plaatsen op 69 woningen waar 
we dat eerst niet wilden doen. Daarvoor moeten eerst 
omvormers geleverd worden. Wanneer we de zonnepa-
nelen precies kunnen leggen, hangt af van wanneer we de 
omvormers binnen krijgen.

In totaal hebben we tot nu toe ongeveer 18.150 
zonnepanelen geplaatst. Hiermee voorkomen we

ongeveer 2,55 miljoen kg CO2-uitstoot

Energiezuinige en comfortabele woningen 
 

De Nul-Op-de-Meter woningen’ zijn gasloos, heel goed geïsoleerd en hebben een warmtepomp,  
warmte-terugwin-unit, vloerverwarming en zonnepanelen. Dat betekent dat deze woningen,  
bij ‘normaal’ gebruik, ongeveer evenveel energie verbruiken als dat ze opwekken.  
Daardoor hebben bewoners nauwelijks tot geen energielasten. 

Check regelmatig of uw zonnepanelen nog ‘aan’ staan.
Liggen er zonnepanelen op uw dak? Soms schakelen 
deze zelf uit. Bijvoorbeeld bij een stroomstoring of na 
onweer. Of als het netwerk de opgewekte stroom even 
niet kwijt kan. U levert dan dus geen stroom terug op 
het net. Kijk daarom regelmatig even in de meterkast.

• Staat de schakelaar voor de zonnepanelen op ‘uit’? 
Dan kunt u die gewoon weer inschakelen.
•  Knippert er een rood lampje?
Dat is goed. Dat betekent dat de zonnepanelen zijn 
ingeschakeld. Schakelaar zonnepanelen in meterkast

Tips voor huurders 
met zonnepanelen

Nieuwstraat 1, 1a en 1bNieuwstraat even huisnummersPitrietstraat oneven huisnummers

111010



  Dat is het rapportcijfer dat huurders ons gemiddeld ge-
ven voor onze dienstverlening. Dat komt uit het onderzoek 
dat onze brancheorganisatie Aedes elk jaar doet. We zijn 
blij met dit cijfer. Het betekent dat u gemiddeld genomen 
tevreden bent en onze inzet waardeert.  

Wat zeggen onze huurders?
Nieuwe huurders geven ons een 7,9. Daarnaast geeft u ons een 
8 voor hoe wij reparatieverzoeken afhandelen. En zo’n mooie 
8 geven ook vertrokken huurders ons. Afgerond is dat een 
prachtige 8. Leuk om te weten: dat is iets hoger dan het cijfer 
wat huurders landelijk aan hun corporatie geven. 

Onze huurders waarderen de kwaliteit van hun woning 
gemiddeld met een ruime 7,3. Dat is hoger dan de 6,9 die 
huurders in Nederland gemiddeld geven. 

Hoe doen we het verder?
Op de onderdelen ‘Onderhoud & Verbetering’ en 
‘Bedrijfslasten’ krijgen we een A-score. Dat betekent dat we op 
deze gebieden bij de kopgroep horen. Dus: we doen het hier 
beter dan de meeste andere woningcorporaties in Nederland. 
Voor het onderdeel ‘Duurzaamheid’ hebben we een B gekre-
gen. Daarmee behoren we tot de groep van de middenmoters. 

De cijfers geven aan dat u tevreden bent over wat we doen. 
Vanzelfsprekend zijn er altijd verbeterpunten. We zitten dan 
ook niet stil. Natuurlijk gaan we daarmee aan de slag. 

  Woningstichting Weststellingwerf heeft een Raad 
van Commissarissen (RvC). Deze RvC houdt toezicht 
op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij de 
woningstichting. Daarnaast geeft de RvC advies aan de 
directeur-bestuurder.

De RvC bestaat uit 5 personen
Dat zijn de heren Roelof Bos (voorzitter), Maurits Jansen en 
Nico Visser en de dames Yvonne Halman en Kim Ronner. 

Bezoek aan woningcorporatie Ymere
Op 6 oktober ging de RvC naar Almere en Weesp voor zijn 
jaarlijkse werkbezoek. Dat was op uitnodiging van woning-

corporatie Ymere. Daar werkt een lid van onze RvC. Ook de 
directeur-bestuurder en het managementteam gingen mee. 
 
’s Ochtends spraken ze met elkaar over de plannen van minister 
Hugo de Jonge. En over wat deze Nationale Woon- en Bouw 
Agenda voor onze woningstichting betekent. 

’s Middags bezochten ze verschillende woningbouwprojecten 
van Ymere. Daarbij keken ze bijvoorbeeld naar: welke keuzes 
heeft Ymere daar gemaakt en waarom?  Hoe is het contact daar 
met de huurders? Wat kunnen wij daarvan leren? Wat kunnen 
we hier ook toepassen?

  Woningstichting Weststellingwerf is lid van de Vereniging 
Friese Woningcorporaties (VFW). Binnen deze vereniging 
hebben we afgesproken dat we gaan kijken waar we elkaar 
op het gebied van het aardgasvrij en CO2-neutraal maken van 
woningen kunnen versterken. Vanuit de gedachte dat elke cor-
poratie woningtypes heeft die andere corporaties ook hebben. 
Bij elk van die 7 corporaties binnen de VFW worden nu dingen 
uitgeprobeerd: dat noemen we pilots. 

Bij ons gaat het om een proef met 5 woningen in de Martiniwijk 
in Wolvega. Daar vervangen we CV-ketels door zogenaamde 
‘hoog temperatuur’-warmtepompen. Met zo’n warmtepomp 
zijn een cv-ketel en een gasaansluiting niet meer nodig. Er zijn 
nog wel wat aanvullende aanpassingen in huis nodig. Als alles 
goed werkt en het wooncomfort voor de huurders blijft ten-
minste op hetzelfde niveau, dan gaan we deze oplossing breder 
inzetten.     

Aedes benchmark: een prachtige 8 Werkbezoek Raad van Commissarissen

Pilot aardgasvrij maken bestaande woningen

DuurzaamheidHuurdersoordeel Onderhoud & verbetering

Bedrijfslasten
Beschikbaarheid & betaalbaarheid
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Zie voor meer informatie het Aedes-datacentrum 
www.aedesdatacentrum.nl

Technische
woningkwaliteit

Ervaren
woningkwaliteit

Huurders met
reparatieverzoek 

Nieuwe
huurders 

Vertrokken
huurders 

CO2-
uitstoot

Isolatie
prestatie

Energetische
prestatie

CO O2O2

Beschikbaarheid Betaalbaarheid Huisvesten 
doelgroepen

kWh/m2
199,0172,8

Energie-prestatie

ReferentiewaardeCorporatie

6,97,3

Oordeel huurder

ReferentiewaardeCorporatie

87
Index

€/vhe
3.3452.397

Instand-
houdings-

kosten

ReferentiewaardeCorporatie

107
Index

72
Index

Verandering
huurprijs 

t.o.v. 2019

2,1%

Match 
voorraad en 

doelgroep

99%

89%

Vrijkomend 
aanbod tot

aftoppingsgrens

Voorraad tot hoge 
aftoppingsgrens (DAEB)

Voorraad (DAEB)

Voorraad

1,0%

-0,9%

74%

Toewijzen 
huishoudens onder 

passend-toewijzengrens

561499 509 561

Huurprijs (DAEB)

€/maand

 

57%

Huur t.o.v. 
maximale huur

(DAEB)

2020 2021 2020 2021 

Corporatie Nederland

Afstand tot doelstelling Standaard

kWh/m2

2021 2021                            

43,0 47,6
Nederland 2022Nederland 2021Corporatie 2022Corporatie 2021 Corporatie Nederland

Primair fossiel energieverbruik (EP2)

kWh/m2

2021 2021                            

184,9 205,3
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CO2-uitstoot gasverbruik

kg/m2

2019 2019                            

2022 2022                            

2022 2022                            2020 2020                            

23,1 18,6

40,4 44,9

172,8 198,4 23,2 18,7
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€/vhe
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Corporatie Nederland
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 Zet de verwarming wat lager
>> Het overheidsadvies is 19 graden. 
’s Nachts en als u niet thuis bent, kan de verwarming nóg een paar 
graden lager. Maar zet de thermostaat niet lager dan 15 graden.
Let op: 
Dit geldt alleen als u een cv-ketel hebt.
Heeft u een warmtepomp? Dan hoeft u de thermostaat niet lager 
te zetten. Het is zuiniger om de thermostaat op een constante 
temperatuur te houden. 

 

Zet de temperatuur van uw cv-ketel lager
U kunt de temperatuur van de cv-ketel wat lager instellen.  
Bijvoorbeeld op 60 of 65 graden. Dat doet u zo: 
• Ga naar: www.milieucentraal.nl;
• Kies energie-besparen;
• Kies aardgasvrij-wonen;
• Kies instructies;
• Kies instellen-cv-ketel;
• Kijk welk type cv-ketel u heeft;
•  Volg de aanwijzingen en zet de temperatuur van de cv-ketel op 

60 of 65 graden. Liever niet lager. 
Het duurt dan ’s ochtends wel iets langer voor uw huis lekker 
warm is. Vooral als uw woning niet erg goed geïsoleerd is.

 

Iedere woning heeft onderhoud nodig. Sommige dingen 
pakken we projectmatig aan. Dat heet bij ons ‘planmatig 
onderhoud’. Denk bijvoorbeeld aan het ‘buitenom’-
schilderen. En aan werkzaamheden aan het dak of de gevel. 
Dat doen we in één keer tegelijk bij meerdere woningen van 
hetzelfde type. 

U ontvangt het onderhoudsoverzicht voor 2023
Deze krijgt u tegelijk met deze Wooninfo. Op dit overzicht 
staat welk werk we voor komend jaar hebben ingepland. En aan 
welke woningen. 
Het onderhoud aan cv-ketels en liften staat niet op deze lijst. 
Natuurlijk gaat dat gewoon door. 

Bewoners horen 
vooraf van ons 
wanneer we komen 
Het is nog niet precies 
bekend wanneer we dit 
onderhoud uitvoeren. 
Staat uw woning op dit 
overzicht? U hoort dan 
vooraf van ons wanneer 
we aan de slag gaan met 
uw woning.

Hoe bespaar je gas?

Ook rond kerst en nieuwjaar 
staan wij voor u klaar 

Onderhoud van woningen:
wat doen we in 2023?

p e r sp e c t ie f  in  wo ne n

OVERZICHT PLANMATIG ONDERHOUD 2023 
Iedere woning heeft onderhoud nodig. Wij verrichten dan ook elk jaar planmatig onderhoud aan onze

huurwoningen. Zo blijven ze in een goede staat. Het gaat daarbij om onderhoudswerkzaamheden aan

een groep woningen of gebouwen die we periodiek uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schilderen 

aan de buitenkant en werkzaamheden aan het dak of de gevel. Hieronder ziet u welke werkzaamheden 

we in 2023 gepland hebben. Dit naast het dagelijks onderhoud en het onderhoud aan cv en liften.

Het is nog niet bekend wanneer we de werkzaamheden uit gaan voeren. 

U hoort op tijd van ons wanneer we aan de slag gaan met uw woning.
NB De onderstaande lijst is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden of verkoop van woningen. 

U kunt geen rechten ontlenen aan deze lijst.
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Straatnaam

Plaats
Werkzaamheden

Haulerweg 37, 39, 49, 49a, 51, 51a
Keiweg 7 t/m 11 en 35, 41, 43, 45, 47 Wolvega Dakbedekking bergingen

Leeuwerikstraat 8 t/m 18Pieterslaan 22 t/m  40 Wolvega Buitenschilderwerk controlebeurt

Leeuwerikstraat 28, 34, 36, 40, 44 en 46
Lijsterstraat 51, 53 en 55Merelstraat 62, 66  t/m 72 en 78 t/m 88

Zilverlaan 39a, 41, 41a, 45a en 47

Wolvega Vervangen cv-ketels
Kerkeweg 80, 82

Langelille Buitenschilderwerk

Rotanstraat 10, 14, 18, 20, 24 en 26
Noordwolde Vervangen tegelwerk douche

Merelstraat 23 t/m 57Merelstraat 20 t/m 38Nachtegaalstraat 14 en 16
Wolvega Buitenschilderwerk controlebeurtMarkeweg 17b-c-e

Blesdijke Vervangen keukenblokken

Beatrixstraat 38 t/m 58Julianaweg 5 t/m 15 Wolvega Buitenschilderwerk en houtrotherstelwerk
Voegwerk
Vervangen dakgoten

Irenestraat 2, 6, 8, 10Beatrixstraat 37 t/m 59Julianaweg 17 t/m 29
Wolvega BuitenschilderwerkBernhardlaan 2 t/m 24

Wolvega Buitenschilderwerk controlebeurt

Bernhardlaan 26, 28, 34 en 36Grindweg 202 en 204 Wolvega
Scherpenzeel

Vervangen mechanische ventilatiebox en 
schoonmaken kanalen

Mulderstraat 4 t/m 26
Steggerda Buitenschilderwerk en houtrotherstelwerk

  Veel medewerkers hebben vakantie in deze periode. 
Het kan daardoor zijn dat het iets langer duurt dan normaal 
voordat u een reactie op uw vraag krijgt. Of voordat iets  
gerepareerd wordt. We vragen daarvoor uw begrip.

Op kerstmaandag 26 december 
zijn we gesloten

•
Op maandag 2 januari 2023 is ons kantoor 

‘s ochtends vanaf 10.00 uur geopend

Belt u vóór 10.00 uur, dan krijgt u onze meldkamer aan de telefoon.

Wij wensen u fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2023!

Tips voor uw veiligheid 
en gezondheid

• Zet uw cv-ketel nooit helemaal uit
Als u de cv-ketel helemaal uitzet, kan er in de winter vocht 
en schimmel in de woning komen. Dat is erg slecht voor uw 
gezondheid. Bovendien kunnen de leidingen in de woning 
bevriezen. Of de cv-ketel kan kapotgaan. Dus dan ontstaat 
er schade aan uw huis en/of uw spullen.

• Zorg dat het tapwater 60 graden of warmer is
Tapwater is het water dat uit de kraan en douche komt. 
Dit water moet altijd 60 graden of warmer zijn. Verlaag 
de temperatuur van het tapwater dus niet. Zo voorkomt u 
legionella-besmetting.

Kijk op de website 
van Milieu Centraal 

voor meer tips: 
www.milieucentraal.nl/

energie-besparen/duurzaam-

verwarmen-en-koelen/

besparen-op-gas/

Energie kost veel geld op dit moment. We hebben geen invloed op de stijgende energieprijzen. 
Wel helpen we u graag waar dat kan. Met bespaartips om minder gas te verbruiken. 
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www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/duurzaam-verwarmen-en-koelen/besparen-op-gas/
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   Woordzoeker

Stuur ons uw oplossing (voor 1 februari 2023) en maak kans op 
een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. Of stuur een e-mailbericht 
naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld in beide gevallen 
duidelijk uw naam, adres en de tekst: puzzel december 2022.

Oplossing puzzel (september 2022)
KASTANJECHAMPIGNONS
Winnaar: mw. A. Menger uit Wolvega. 
Gefeliciteerd!
 

 
 

   Waar o waar?

Stuur ons uw oplossing (voor 1 februari 2023) en maak kans op 
een waardebon. U kunt dat doen door een briefkaart te sturen 
(met de oplossing linksonder) naar Woningstichting Weststelling-
werf, Keiweg 14, 8471 CZ Wolvega. Of stuur een e-mailbericht 
naar info@wstweststellingwerf.nl. Vermeld in beide gevallen 
duidelijk uw naam, adres en de tekst: waar o waar december 
2022.

Oplossing waar o waar (september 2022)
PICKNICKPLAATS BIJ DE KONTERMANSBRUG
(bij het begin van het nieuwe fietspand langs de Linde)
Winnaar: mw. J. Kersbergen-van Zurk uit Wolvega.
Gefeliciteerd!

Weet u de oplossing?
W
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©ruiterpuzzel.nl

Energie |  Fruit  |  Griep  |  Groente |  Haard |  Handschoenen |  IJs |  Kachel |  Kil |  Kou |  Mist |  Muts |  Natuurijs

Rijp  |  Rust |  Rusten |  Sauna |  Schaatspret  |  Sjaal  |  Skiën  |  Slaap |  Slee |  Sneeuwen |  Snert |  Storm

Trui  |  Vest |  Vitaliteit |  Vitamine |  Vriezen |  Wandeling |  Wanten  |  Warmte |  Waterkoud  |  Winterbloeier

Winterblues |  Winterhanden |  Winterjas |  Winterjeuk |  Wintersport |  Wintertenen |  Wintervermaak

Winterwandeling |  Winterzon |  Wol |  

Z D U O K R E T A W A N T E N S O

R G G W V O G N I L E D N A W N T

W R N L I K O N R N W E S L E E R

T I E I L N T S E V D T U Z E E O

E E N A L E T O R N S W E O M U P

R P A T R E H E A U I I O I K W S

P J A J E C D H R N R N S L T E R

S W A A S R R N T V I T A M I N E

T S I D L E B E A R E E S T E L T

A H N N T S R L IJ W F R U S T E N

A A A N T B G P O A R T M S I H I

H N I A L E D R S E U E U A L C W

C W I U R T R T O S I N T U A A A

S N E R T D O J IJ E T E S N T K R

I S E N E R G I E N N N R A I D M

E W I N M T S IJ R U U T A N V W T

N O Z R E T N I W S K I E N E R E

http://www.ruiterpuzzel.nl
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Soy Beso is meer dan een winkel
Wanneer je Delicatessenwinkel Soy Beso binnenstapt, ruik je het meteen. Hier is van alles te krijgen. 
Allerlei kruiden, olijfolie, maar ook koffie en thee. En nootjes, olijven, baklava, Turks platbrood. De lijst is 
eindeloos. ‘We hebben allemaal lekkernijen uit de landen rondom de Middellandse zee’, vertelt gastvrouw 
Andriëtta Conradi (31). ‘Uit Spanje en Italië. Maar ook uit Turkije.’ 

Verder verkopen ze cadeauartikelen die met eten te maken 
hebben. Bijvoorbeeld kookboeken, borrelplanken of chocolade. 
‘En we hebben vers ingevroren maaltijden, bijvoorbeeld lasagne. 
Die kan je thuis makkelijk opwarmen’, aldus Andriëtta. 

Ik ben kus 
De winkel heet Soy beso, een bijzon-
dere naam. ‘Soy beso is Spaans voor: 
‘ik ben kus’. Dat past goed, want de 
eigenaar heet Ben Kus’, legt Andriët-
ta uit. ‘Zes jaar geleden begon hij Soy 
Beso. Bens ouders komen uit Turkije 
én hij heeft veel met Spanje en Italië. Eerst was de winkel meer op 
Turkije gericht. Vorig jaar hebben we het roer omgegooid. En is 
Soy Beso helemaal veranderd.’ 

Ben is oorspronkelijk kok. Hij wil iedereen laten kennismaken met 
lekkernijen, goede kruiden en olie. ‘Zo kan je met olijfolie veel 
meer doen dan je denkt. Laatst heb ik roomijs met pistachenoten 
én zout en olijfolie geproefd’, vertelt Andriëtta. ‘Dat was heel 
lekker.’ 

Lekker eten
Andriëtta werkt sinds twee jaar 
bij Soy Beso. ‘Ik heb altijd in de 
zorg gewerkt. Sinds ik twee kind-
jes heb, wilde ik een baan met 
regelmatige werktijden. Diana, 

Bens verloofde, is hier leidinggevende. En dan werken er nog 
een paar mensen in de winkel, waaronder ik dus. Ik vind het heel 
leuk om de verkoop te doen. En ik ben gek op lekker eten, dus dat 
komt goed uit.’

Wat ik zelf erg lekker vind? De fuet worst. Dat is een Spaanse 
worst. En we hebben hele lekkere zelfgemaakte tapenades, zeg 
maar smeersels. Die maken de koks van restaurants ‘t Stadhuys en 
‘t Lagerhuis. Ben is ook eigenaar van deze restaurants. Het Turkse 
platbrood oftewel lavashbrood, vind ik ook heel lekker. Veel 
mensen komen iedere week terug voor het platbrood, de honing-
walnootsaus en de feta-tapenade. Die twee smeersels komen ook 
altijd terug in onze tas met tapas.’ 

Probeer eens wat uit
‘Kom langs en probeer eens wat uit’, roept Andriëtta op. ‘In  
Wolvega koken veel mensen nog volgens het vaste recept:  
aardappelen, vlees, groente. Ook heel lekker: maak je bloem-
kool eens op een andere manier. Gewoon, door nieuwe kruiden 
te gebruiken. Zelf ben ik ook anders gaan koken. Ik ben hier zo 
omringd met lekkere producten. Ik heb veel kruiden leren kennen 
waar ik eerder geen weet van had. En ik moet natuurlijk de wijn-
tjes proeven, zegt ze lachend. ‘Je moet weten wat je verkoopt.’ 

Meer dan een winkel
Soy Beso is meer dan een winkel. Je kan er ook terecht voor een 
kopje koffie of thee met een gebakje. Of voor een lekker vers 
belegd broodje. ‘Verder organiseren we van alles’, zegt Andriëtta. 
‘Zoals een high tea of een kookworkshop. Binnenkort willen 
we starten met babyshowers.’ Er is veel mogelijk. ‘Dus heb je 
een leuk idee? Neem contact met ons op’, besluit Andriëtta 
enthousiast. ‘We bezorgen ook bij je thuis. De schalen met tapas, 
kleine hapjes, zijn heel populair.’

✁
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‘Maak je bloemkool eens op een andere manier. 
Gewoon, door nieuwe kruiden te gebruiken.’

Meer informatie
Adres: Van Harenstraat 29A Wolvega
Telefoon: 0561 23 15 80
E-mail: info@soybeso.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.30 uur
Zaterdag: 10.00 -17.00 uur 

Kijk ook op:  www.soybeso.nl
Facebook: soybeso
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bon

naam huurder

adres

woonplaats

e-mail

Lekker voor de feestdagen! 
Tegen inlevering van deze bon:
€ 5 korting op een Tapastas 
Een tas vol heerlijke hapjes
Normaal € 14,95, nu € 9,95, 



perspectief in wonen

Woningstichting Weststellingwerf is een actieve, 
dynamische corporatie. Wij zijn een klantgerichte 
maatschappelijke organisatie met bijna 2700
woningen. Wij geven met daadkracht en sociale  
bevlogenheid richting aan tal van nieuwe 
ontwikkelingen. Naast herstructurerings- en 
nieuwbouwprojecten besteden wij veel zorg aan 
onderhoud van het bestaande woningbezit. 
Wij zijn steeds bezig met het verder ontwikkelen 
van onze producten en diensten, zijn financieel 
gezond en bieden een prettig werkklimaat voor 
onze medewerkers.


